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ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

Нелегальна економіка проникла в усі сфери діяльності суспільства і 

охоплює всі верстви населення починаючи від політиків і закінчуючи 

найбіднішими громадянами. Тіньові процеси активно використовуються не 

лише для отримання влади, а й для збагачення в подальшому: проведення 

державних тендерів, контрабандне ввезення товарів на митну територію, 

фіктивні експортні поставки для розкрадання ПДВ. Податкова система, що є 

абсолютно неприйнятною для суб’єктів економічної діяльності, корумповано 

адмініструє ПДВ, наперед збирає податки, постійно змінює правила гри та 

вводить непрозоре, незрозуміле податкове законодавство, в якому навіть 

чиновникам розібратися складно. Застосування схем мінімізації та ухилення від 

сплати податків набули масового характеру. 

Актуальність питань тінізації економічної діяльності зумовила значну 

зацікавленість у дослідженнях таких вітчизняних науковців, як, зокрема, В. 

Базилевич, І. Мазур [1], В. Бородюк [2], З. Варналій [3], О. Власюк [4], Т. 

Тищук, Ю. Харазішвілі, О. Іванов, Я. Жаліло [5], А. Базилюк, С. Коваленко [6], 

Т. Ковальчук [7], В. Мунтіян [8]. 

Автором поставлено за мету розглянути вплив тіньової економіки на 

рівень економічного розвитку. 



У зв’язку з економічними умовами громадяни держави не мають іншого 

виходу, як створювати нелегальні підприємства малих і середніх форм, що у 

результаті сприяють збільшенню рівня неформальної зайнятості. І тут, звісно, є 

дві сторони. Позитивним є те, що завдяки тіньовій економіці населення 

держави має шанс вижити, проте, негативним є те, що тіньова діяльність надає 

можливість процвітанню корупції в різних її напрямках: побутових, 

економічних, політичних тощо, при цьому деструктивномає вплив на 

соціально-економічний розвиток України. 

Найголовнішим є те, що тіньова економіка безпосередньо налаштована на 

отримання швидкого прибутку у короткотерміновій перспективі та ніяк не 

сприяє стратегічному розвитку економіки. Підприємці, працюючи за межами 

правового поля не можуть розраховувати на законний захист своїх інтересів. 

Окрім того, корумпована судова система не в змозі захистити економічні 

інтереси громадян. Невизначеність, незахищеність та тотальна недовіра 

призводить до того, що гроші не працюють на економіку. 

Потрібно зазначити, що в Україні громадяни не виявляють довіри до 

органів влади, а навпаки, у відносинах «держава – суспільство» простежується 

так звана «прірва» між державними інтересами й розумінням власних інтересів 

кожним громадянином. Ціла низка причин (зокрема, відсутність стабільного 

законодавства, високий рівень корумпованості державних службовців, 

недосконала податкова політика, соціально-економічна криза, а також наслідки 

радянського життя) призвела до створення сприятливих умов для розвитку 

«тіні» та її поширення у тих чи інших формах у всіх сферах економіки. 

Негативними наслідками подібної тінізації економіки є не лише 

недоотримання коштів в бюджет та відповідно неспроможність держави 

виконувати свої соціальні функції, а й значний відтік капіталів за кордон. Гроші 

працюють не на економіку нашої держави, а на економіку інших країн, де для 

них створено кращі умови. В той же час іноземні інвестори з обережністю 

ставляться до нашої країни, відносячи її до потенційно небезпечних для 



інвестування країн з незрозумілим законодавством та непрозорими 

механізмами. 

Підприємці в нашій країні наштовхуються на численні проблеми в сфері 

оподаткування, отримання великої кількості дозволів, залучення грошових 

коштів для розвитку бізнесу, захисту прав власності та корумпованості судової 

системи тощо. За оцінками експертів, загальне податкове навантаження в 

Україні майже вдвічі перевищує цей показник в інших країнах та становить до 

80% отриманого доходу [9]. 

Розглянемо основні сфери впливу тіньової діяльності на рівень 

економічного розвитку. В першу чергу через високий рівень тіньової економіки 

відбувається зменшення обсягу надходжень до бюджетів різних рівнів 

внаслідок оптимізації оподаткування та приховування дійсної вартості об’єкта 

оподаткування. Крім того, тіньова економіка в економічній сфері провокує такі 

наслідки: 

− збільшення податкового навантаження на суб’єктів 

підприємницької діяльності та населення; 

− мінімізація та втрата податкових надходжень, що провокують 

зростання негативного сальдо між дохідною та видатковою частинами 

бюджетів, посилення податкового тиску на добросовісних платників податків, 

недовиконання державою своїх функціональних обов'язків; 

− деформація структури бюджетних видатків шляхом 

недофінансування пріоритетних та суспільно важливих видів діяльності; 

− збільшення обсягу державного боргу; 

− скорочення інвестиційних потоків в Україну й існування низької 

інвестиційної активності;  

− створення тиску на ринкову конкуренцію; 

− нераціональний та несправедливий розподіл національного доходу; 

− виведення національного капіталу за межі країни; 

− можливість зародження монополізації економіки внаслідок 

зниженої ціни на продукцію, яка виробляється у тіньовому секторі; 



− пролонгація терміну інтеграції України до Європейського Союзу. 

Втім, потрібно розуміти, що тіньова діяльність торкається не лише сфери 

економічного розвитку, а й політичної сфери, тому під впливом тіньових 

процесів відбувається: 

− розвиток корупційних схем на всіх щаблях державної та місцевої 

влади; 

− лобіювання бізнес-інтересів окремих осіб через інститути 

політичної влади; 

−  стримування розвитку демократичних процесів у суспільстві; 

− фінансування політичних проектів та формально незалежних 

організацій, які мають суттєвий вплив на формування певної ідеології у 

свідомості населення; 

−  недосконала реалізація принципу верховенства, права та закону в 

країні; 

−  втрата довіри населення до національних інститутів влади; 

−  втрата репутації держави на міжнародній арені як надійного 

партнера. 

Крім того, тіньова діяльність суттєво впливає на соціальне становище в 

країні, що відображається як: 

− посилення криміналізації суспільства; 

− зниження рівня життя населення; 

− збільшення рівня офіційного безробіття в країні; 

− збільшення рівня нерівномірності розподілу доходів населення; 

− послаблення соціального захисту та забезпечення населення; 

− збільшення рівня зовнішньої міграції населення; 

− загострення соціального конфлікту та напруги в суспільстві. 

Отже, функціонування тіньової економіки здійснюється в умовах складної 

взаємодії комплексу чинників економічного, політичного та соціального 



характеру. Очевидно, всі фактори взаємопов’язані та впливають на систему в 

загальному.  

 

1. Базилевич В., Мазур І. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки. 

Економіка України. 2004. № 8. С. 36–44. 

2. Бородюк В. Оценка масштабов теневой экономики и ее влияние на динамику 

макроэкономических показателей. Економіка України. 1996. № 11. С. 4–16. 

3. Тіньова економіка : сутність, особливості та шляхи легалізації : монографія / ред. З. 

Варналія. Київ : НІСД, 2006. 576 с. 

4. Власюк О. Система економічної безпеки держави. Київ : видавничий дім «Стилос», 

2010. 684 с. 

5. Тищук Т., Харазішвілі Ю., Іванов О. Тіньова економіка в Україні : масштаби та 

напрями подолання : ана-літ. доп. / за заг. ред. Я. Жаліла. Київ : НІСД, 2011. 96 с. 

6. Базилюк А., Коваленко С. Тіньова економіка в Україні : монографія. Київ: НДЕІ, 

Мінекономіки України, 1998. 206 с. 

7. Ковальчук Т. Детінізація економіки – фактор фінансової безпеки України. Банківська 

справа. 2001. № 2. C. 3–11. 

8. Мунтіян В. Економічна безпека України. Київ : КВІЦ, 1999. 462 с. 

9. Водолажченко Д. С. Тіньова економіка сьогодні : причини та наслідки. Матеріали 

конференції : «Актуальні проблеми розвитку управлінських систем : досвід, тенденції, 

перспективи». № 1. 2010. С. 23-25. 

 


